
 
 ترخيص لجهة منظمة الجراء عرض توزيعطلب  

 
 خصم)  دليل – آتيب – بطاقة –آوبون (

 
 

 
 
 
 
 
 

 المحترم      وآيل وزارة التجارة والصناعة / السيد 
 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 

 عرض توزيع إلجراء ترخيص إصداريرجى التكرم بالموافقة على  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعروضة ) الحرف / الخدمات / السلع ( خصومات لمجموعة المحالت التجارية على أسعار 
 .ة بالكشف المرفق بذلكيها وفقا لنسب الخصم المعتمدة من أصحابها والموضحلد
 
 

ونتعهد بالتنظيم واألعداد والتسويق وآل ما يلزم عمله لعروض الخصومات للمحال  
والشرآات التجارية المشارآة بالعرض وذلك بموجب التفويض المخول لنا من قبل المحالت 

المرفق مع الطلب المقدم للوزارة وذلك خالل الفترة من   المشارآة في هذا العرض حسب الكشف 
 /   /            .الى    /   /          

 
بشأن تنظيم ) 83/96( ونتعهد أمام الوزارة االلتزام بجميع أحكام القرار الوزاري رقم  

نية المترتبة البيع باألسعار المخفضة والشروط والتعليمات المنظمة له ونتحمل آافة المسائلة القانو
 .على مخالفة ما جاء في ذلك

 
 
 

 وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،
 

 المقر بما فيه
:  المؤسسة / الشرآة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:   ان              العنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :   /   /   تاريخ الطلب     : الترخيص التجاري 
 ــــــــــــــــــــــــ: فرقم الهات  ___________________: صاحب الترخيص 
 الختــــــم   ___________________:  التــــــــــــــــوقيع 

 
 
 
 



 بتنظيم البيع باألسعار) 83/96(الشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري 
  

 المخفضة الخاصة بعروض توزيع
 

 خصم)  دليل – آتيب – بطاقة –آوبون ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع   راء عرض توزي رخيص ألج ة بإصدار ت ة راغب ة شرآة أو مؤسس ل جه ى آ ون ( عل ة –آوب )  آتيب – بطاق
 : بما يلي االلتزامللمحالت التجارية ) السلع والحرف والخدمات (خصم على 

 
 .أن ال يكون العرض مخل باآلداب العامة أو منافيا للدين أو يتعارض مع المصلحة العامة .1
ون او آتيب او         أنيجب   .2 ع آوب ديم او توزي ذا الغرض من خالل تق  تكون طريقة التعامل مع الجمهور له

ة خصم  ـا بطاق ة العرض وال يج   مجـــانــ ا لطريق وزارة وفق راه ال ا ت ك حسب م تثناء ذل ن اس وز ويمك
الن ر         اإلع ائل النش دا وس ل ع ارج المح داخل وخ ودة ب دمات الموج رف والخ لع والح م للس ن خص  ع
 .األخرى

ويض من ال                .3 ة وتف ى موافق ى        يجب على الجهة المنظمة للعرض الحصول عل ديها عل محالت المشارآة ل
 .نسبة الخصم

ديها اال                 .4 ة المشارآة ل ام      يجب على الجهة المرخصة بتنظيم العرض والمحال التجاري زام الواضح والت لت
 .بتوفير الخصم المعلن عنه

يجب ان تكون العبارات والبيانات المعلن عنها في الكوبون واضحة وغير مبهمة أو مضللة وسهلة الفهم                 .5
دم         ون المق ة المشارآة                     ومطابقة لنموذج الكوب ان وشرح طريق وزارة ، مع بي ل ال ه من قي والموافق علي

 . العامة او منافية للدينباآلدابى صور مخلة بالعرض للجمهور وان ال يحتوي عل
ددة       .6 الفترة المح زام ب ب الخصم وااللت ي آتي ات ف ات والكوبون تخدام البطاق ريان اس دة س د م يجب تحدي

اوز   دة ال تتج ـةللعرض بم د او السنــــــ وز تمدي اء وال يج رخيص  إلغ ى الت د الحصول عل  العرض بع
 .رقم الترخيص على آتيب الخصموطباعة 

ا التوقف               يجب .7  على الشرآة أو المؤسسة المشارآة بالعرض التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب معه
العرض       ذلك                إشعار عن المشارآة ب ة ل ا باألسباب الداعي ة للعرض خطي ة المنظم الغ  الجه وزارة   وإب  ال

 .اإلعالن للجمهور بوسائل اإلعالنوأخذ الموافقة إللغائها من العرض ويتم بعد ذلك 
ى الم  .8 ب عل ة         يج دماتها المقدم ا أو خ لعها أو حرفه عار س ع أس دم رف رض ع ي الع ارآة ف الت المش ح

ى   أعلنللجمهور أثناء فترة العرض مع االلتزام بما         اجر عل ع    عنه بعد االتفاق بين المستهلك والت سعر بي
 .السلع أو أجور الخدمة النهائي على أن يتم ذآر سعر البيع النهائي ونسبة الخصم بفاتورة البيع

تم               ي .9 ون الخصم بخ تم آوب ى المحالت المشارآة بوجوب خ ه عل ة للعرض التنبي ة المنظم جب على الجه
ديها                  ع المحالت المشارآة ل ى جمي وى عل ع بوستر يحت ذلك عمل وطب العرض وآ المحالت المشارآة ب

 .ووضعه داخل آل محل مشارك
ة أو آ                     .10 وفير سجل خاص للمشترآين في بطاق ة للعرض ت ا      يجب على الجهة المنظم تيب الخصم محتوي

 .على اسم وعنوان ورقم هاتف المشترك
 .آتيب آوبونات الخصم على أسماء وهواتف الشرآات المشارآة والمنظمة للعرضيجب ان يحتوي  .11
اس        .12 ارة            25X20يجب عمل ملصق قي م     ) محل مشارك   ( سم للمحالت المشارآة يحمل عب ان رق مع بي

 .الترخيص وفترة العرض
 .ال يسري هذا العرض مع أي من العروض األخرى للتخفيضات في وقت واحد .13

روط    زام بالش ـ االلت رآة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن ش د نح نتعه
 .1995لسنة ) 2(نية وفقا للقانون رقم والتعليمات المدونة أعاله وفي حالة اإلخالل بها نتحمل المسائلة القانو

 
 :     /       /التاريخ        :المقر بما فيه 

 :الختم        :التوقيع 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

على الشرآات والمؤسسات والمحال التجارية الراغبة بالمشارآة مع الجهة المنظمة لعرض 
تزام بالشروط والتعليمات المتوفرة لديها االل)  الخدمة – الحرف –السلع ( الخصومات على 

 :التالية

)83/96(الشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري 
 بتنظيم البيع باألسعار المخفضة

خصومات )  آتيب – بطاقة –آوبون (عرض توزيع 
لمجموعة محالت

غير مشروطة بشراء السلع أو الحرف أو الخدمات المقدمة مجــانـــا الخصم ) آوبون / بطاقة ( تمنح  .1
 .للجمهور

يجب أن تكون طريقة التعامل مع الجمهور لهذا الغرض من خالل تقديم آوبون أو بطاقة خصم وال  .2
 . والخدمات بداخل وخارج المحليجوز اإلعالن عن الخصم على السلع والحرف

يسري العرض على آافة أو بعض السلع أو الحرف أو الخدمات الموجودة بالمحل وفق طريقة  .3
 .العرض المرخصة

االلتزام الواضح والتام بتوفير الخصم على السلع أو الحرف أو الخدمات لحاملي الكوبون أو بطاقة  .4
 .ه للشرآة المنظمة لهذا العرضالخصم المقدمة للجمهور وفقا للترخيص المرخص ب

يجب على المحالت التجارية في حال تعرضها لظروف قهرية تستوجب التوقف عن المشارآة  .5
 .بالعرض ابالغ الجهة المنظمة للعرض بكتاب مدعم بما يثبت األسباب الداعية لذلك

صم المعلن عنه عدم زيادة أسعار السلع والحرف والخدمات أثناء فترة العرض وااللتزام بتوفير الخ .6
 .للجمهور

 ).توآيل(يجب التوقيع من قبل صاحب الترخيص أو من ينوب عنه بالتفويض  .7
 .للوزارة الحق بإلغاء العرض عن المحالت المخالفة للشروط والتعليمات المدونه أعاله .8
التوقيع على آشف نسبة الخصم يعد مثابة إقرار وتعهد واضح للجهة المنظمة والوزارة بمنح نسبة  .9

 .خصم للجمهور وفي حالة اإلخالل بها يحق للوزارة إلغاء العرض من المحل المخالف بذلكال
يجوز للوزارة إيقاف العرض إلغائه عن المحل قبل انتهاء الفترة المحددة للعرض إذا ثبت تالعب  .10

 .بالكوبونات أو فواتير البيع
 وفترة العرض ، يجب طبع فواتير جديدة من نسختين خاصة بالعرض متضمنة رقم الترخيص .11

 .واالحتفاظ بكوبون الخصم مع النسخة الثانية من الفاتورة حتى نهاية العرض
 
 
 

مؤسسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االلتزام / نتعهد نحن شرآة 
الل بها نتحمل المسائلة القانونية وفقا للقانون بالشروط والتعليمات المدونة أعاله وفي حالة االخ

 . م1995لسنة ) 2(رقم 
 

 :   /    / التاريخ     :المقر بما فيه  
 

   :الختم      :التوقيع  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 :    /    /الى :    /    /        الفترة من     :    /    /رقم الترخيص
 

المؤسسات المشارآة بعروض الخصومات/ آشف بأسماء الشرآات 

 التوقيع الخصم عنوانالهلتجاريالترخيص  المؤسسة/ الشرآة  رقم
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

 
 "اقرار وتعهد" 

 
/ نقر نحن الموقعون أعاله أصحاب الشرآات والمحالت التجارية بأننا قد فوضنا الجهة المنظمة مؤسسة 

:              /               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترخيص تجاري رقم الشرآة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لألعداد والتنظيم والتسويق للعرض الخاص بالخصومات وفقا لنسب الخصم المشار اليها أعاله

بتنظيم البيع باألسعار ) 83/96( رقم ونتعهد نحن بااللتزام بكافة الشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري
 ).2/95(المخفضة ونتحمل المسائلة القانونية في حالة مخالفة ذلك وفقا للقانون رقم 

 :الشرآة المنظمة للعرض / بيانات المؤسسة 
 :   /   /التاريخ        :صاحب الترخيص 

 :الختم      ) :المخول بالتوقيع(التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


